
Renault ESPACE
 Czas należy do Ciebie

* Skóra bydlęca  ** Fotele pokryte skórą (skóra bydlęca barwiona) - część przednia siedzenia, oparcia, zagłówków i podparcia boczne, pozostałe części pokryte impregnowaną tkaniną
Niektóre opcje wymagają zamówienia innych opcji lub wykluczają się wzajemnie. Szczegółowe informacje u Autoryzowanych Partnerów Renault.

SILNIKI: Energy dCi 130
• Światła LED Pure Vision
•  Obudowy lusterek bocznych w kolorze lśniącej 

czerni z chromowaną wstawką
•  Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze nadwozia 

z chromowaną wstawką
• Boczne listwy chromowane
• Obramowanie szyb bocznych chromowane
• Deska rozdzielcza w kolorze brązowym
• Materiałowa tapicerka siedzeń w kolorze brązowym
•  Kierownica skórzana* z regulacją ustawienia 

w dwóch płaszczyznach
• Wewnętrzne klamki drzwi chromowane, 

o satynowym wykończeniu
• Dach panoramiczny nad przednimi siedzeniami, 

nieotwierany
•  Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparcia 

lędźwiowego
• Fotel pasażera z regulacją wysokości
• 3 niezależne fotele 2. rzędu
•  System zmiany konfiguracji wnętrza One Touch 

(składane elektrycznie fotele, sterowane za pomocą 
panelu umieszczonego w bagażniku lub z ekranu 
systemu multimedialnego Renault R-LINK 2)

• Automatyczna, dwustrefowa klimatyzacja

•  Karta Renault Hands Free z funkcją powitalną
•  Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne 

z włącznikiem impulsowym
• Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne 
•  Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane 

lusterka boczne
•  Wysuwany schowek deski rozdzielczej Easy Life: 

chłodzony i oświetlony
• System multimedialny R-LINK 2 z radioodtwarza-

czem cyfrowym (DAB), z nawigacją, systemem prze-
strzennego nagłośnienia, z mapą Europy w wersji 
rozszerzonej, Bluetooth®, USB i jack

• Dotykowy ekran pojemnościowy o przekątnej 8,7”
• Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego
• ABS z systemem wspomagania nagłego  

hamowania
•  System dynamicznej kontroli toru jazdy ESC 

z systemem wspomagania przy ruszaniu  
pod górę

•  Komputer pokładowy z wielofunkcyjnym 
kolorowym ekranem wykonanym w technologii TFT

• System ESM (Energy Smart Management)
•  System wspomagania parkowania przód / tył / bok
• Regulator-ogranicznik prędkości
• Czujnik światła i deszczu

•  Automatyczny hamulec postojowy, 
elektromechaniczny

•  Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna niezapięcia 
pasów

•  Adaptacyjne czołowe poduszki powietrzne 
kierowcy i pasażera (możliwość dezaktywacji 
poduszki powietrznej pasażera)

•  Boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera 
z przodu chroniące głowę i klatkę piersiową

• Poduszki kurtynowe w 1. i 2. rzędzie
•  3-punktowe pasy bezpieczeństwa, z ogranicznikami 

napięcia, napinaczami i regulacją wysokości na 
przednich miejscach

• 3-punktowe pasy bezpieczeństwa w 2. i 3. rzędzie
• Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy 
• System Isofix na 3 fotelach 2. rzędu
• Dywaniki podłogowe w 1. i 2. rzędzie
• Stalowe obręcze kół 17”, wzór Vortex
• System kontroli ciśnienia w oponach
• Zestaw do naprawy uszkodzenia opony

ZEN (LIFE+)

SILNIKI: Energy TCe 225 EDC, Energy dCi 160 EDC
• Brązowa deska rozdzielcza z przeszyciami (szara 

z przeszyciami w opcji bezpłatnej)
• Tapicerka skórzana Nappa** w kolorze brązowym 

(szaro-brązowa Camaieu w opcji bezpłatnej)
• Oznakowanie INITIALE PARIS
• Dodatkowy moduł klimatyzacji
• Przednie fotele z funkcją wentylacji
• 5 zagłówków typu Relax

• System multimedialny R-LINK 2 z nagłośnieniem 
Bose® Surround Sound System, 11 głośnikami  
i subwooferem oraz funkcją Active Noise Control 
(system aktywnej redukcji hałasu)

• Elektrycznie, bezdotykowo otwierana klapa 
bagażnika

• System wspomagania parkowania Easy Park Assist  
(system wspomagania parkowania przód/tył/bok, 
kamera cofania i asystent parkowania)

• Pakiet bezpieczeństwa:
-  aktywny system wspomagania nagłego 

hamowania
-  system kontroli bezpiecznej odległości

• Obręcze kół ze stopu metali lekkich 19”, wzór 
INITIALE PARIS

INITIALE PARIS (SL MAGNETIC+)

SL MAGNETIC (ZEN+)

SILNIKI:  Energy TCe 225 EDC, Energy dCi 130, 
Energy dCi 160 EDC

• Deska rozdzielcza w kolorze brązowym (w kolorze 
szarym jako opcja bezpłatna)

•  Tapicerka materiałowa łączona ze skórą ekologiczną 
w kolorze brązowym

•  Ozdobny panel konsoli środkowej w kolorze 
brązowym Dot Effect (panele typu Hologram 
lub Silver Wood dostępne w opcji), dla wersji 
z automatyczną skrzynią biegów EDC

• Szyby tylne przyciemniane
• Renault MULTI-SENSE (zakres działania 

w zależności od wersji i wyposażenia), tylko dla 
wersji z automatyczną skrzynią biegów EDC

• Oświetlenie ambientowe wnętrza (z możliwością 
personalizacji), dla wersji z automatyczną skrzynią 
biegów EDC

•  Fotele przednie z manualną regulacją wysokości 
i podparcia lędźwiowego

•  „Wisząca” konsola środkowa charakterystyczna dla 

wersji z automatyczną skrzynią biegów EDC
•  Żaluzje przeciwsłoneczne na bocznych szybach  

w 2. rzędzie
• Czytnik kart SD w 1. rzędzie
• System monitorowania martwego pola
• Obręcze kół ze stopu metali lekkich 18”, wzór 

Argonaute

LIFE

Hasło modelu
Renault CLIO

GAMA 2017

SILNIKI: Energy TCe 225 EDC, Energy dCi 160 EDC
• Deska rozdzielcza w kolorze brązowym
• Ozdobny panel konsoli środkowej Silver Wood (wzór 

Dot Effect lub Hologram dostępny w opcji)
• Tapicerka skórzana w kolorze jasnoszarym (w części 

centralnej, elementy boczne z impregnowanej 
tkaniny w kolorze brązowym)

• Przednie fotele z regulacją elektryczną, regulacją 
podparcia lędźwiowego funkcją masażu i pamięcią 
ustawienia fotela kierowcy

• Podgrzewane fotele przednie
• Elektrycznie regulowane i składane lusterka boczne 

z pamięcią ustawienia
• Przednia szyba atermiczna
• 4 koła skrętne 4CONTROL
• Układ Electronic Damper Control (elektrycznie 

regulowana siła tłumienia amortyzatorów)
• Visio System:

-  funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych 
na mijania

-  system ostrzegania o nadmiernej prędkości 
z funkcją rozpoznawania znaków drogowych

-  system kontroli pasa ruchu (LDW)
• Obręcze kół ze stopu metali lekkich 19”, wzór Quartz 

przyciemniany



Wartości zużycia paliwa i emisji CO2 ustalone zgodnie ze standardową metodą pomiaru określoną 
w obowiązujących przepisach dotyczących homologacji pojazdów. Identyczna dla wszystkich producentów 
metoda pomiaru umożliwia porównanie samochodów. Zużycie paliwa w warunkach rzeczywistych zależy od 
warunków eksploatacji pojazdu, wyposażenia i stylu jazdy kierowcy. W celu optymalizacji spalania zachęcamy 
do zapoznania się z poradami dostępnymi na stronie renault.pl.

Samochody Renault podlegają recyklingowi, odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji oraz innymi przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska. Demontażu samochodów 
i ich zużytych części dokonuje się zgodnie ze stosownymi przepisami o odpadach. Szczegółowe informacje 
dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska na stronie renault.pl i u Autoryzowanych Partnerów 
Renault.

Opis pojazdów prezentowanych w tej publikacji został opracowany na podstawie danych technicznych 
znanych w okresie redagowania tekstów. Dążąc do stałego ulepszania rozwiązań, decydujących między innymi 
o bezpieczeństwie i jakości wyrobu, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian 
dotyczących charakterystyki pojazdu. Prezentowany na zdjęciu samochód posiada elementy wyposażenia 
w opcji za dopłatą. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu prawa. Niektóre wersje 
i opcje mogą być dostępne w późniejszym terminie, szczegółowe informacje w salonach sprzedaży.
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Renault ESPACE
SILNIKI ENERGY dCi 130 ENERGY dCi 160 

EDC
ENERGY TCe 225

EDC
Rodzaj paliwa diesel diesel benzyna
Typ skrzyni biegów manualna 6b. automatyczna EDC 6b. automatyczna EDC 7b.
Liczba miejsc  5/7 5/7 5/7
Typ silnika 4-cylindrowy turbo o zmiennej geometrii 4-cylindrowy twin-turbo 4-cylindrowy turbo
Rodzaj wtrysku bezpośredni Common Rail bezpośredni Common Rail bezpośredni wielopunktowy 
Pojemność skokowa (cm3) 1598 1598 1798
Średnica cylindra × skok tłoka (mm) 80 × 79,5 80 × 79,5 79,7 × 90,1
Liczba cylindrów / zaworów 4/16 4/16 4/16
Stopień sprężania 15,7:1 15,4:1 9,0:1
Maksymalna moc w Kw (KM) przy obr./min 96 (130) przy 4000 118 (160) przy 4000 165 (224) przy 5600
Maksymalny moment obrotowy w Nm przy obr./min 320 przy 1750 380 przy 1750 300 przy 1750
Stop & Start/ Energy Smart Management tak / tak tak / tak tak / tak
Filtr cząstek stałych tak tak -

UKŁAD KIEROWNICZY
Układ kierowniczy ze zmiennym, elektrycznym wspomaganiem seryjnie
Średnica zawracania min. pomiędzy murami (m) 2 koła 
skrętne / 4 koła skrętne 12,4 / 11,6

Średnica zawracania min. pomiędzy krawężnikami (m) 11,9 / 11,1
Całkowita liczba obrotów kierownicy między skrajnymi 
położeniami 2 koła skrętne / 4 koła skrętne 2,8 / 2,4

OSIĄGI 
Prędkość maksymalna w km/h 191 202 224
0 do 100 km/h 10''70 9''90 7''60

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2
Pojemność zbiornika paliwa 58 58 58
Emisja CO2 (g/km) 116 120 152
Cykl miejski / pozamiejski / mieszany (l/100km) 5,1 / 4 / 4,4 5 / 4,4 / 4,6 8,7 / 5,6 / 6,8

KOŁA I OPONY
Rozmiar kół i opon (w zależności od wersji) 7J17 i 235/65R17 104 V ; 7,5J18 i 235/60R18 103 V ; 8J19  i 235/55R19 101 W 

ZAWIESZENIE
Przednie typu Mac-Pherson z trójkątnym dolnym wahaczem
Tylne oś półsztywna

UKŁAD HAMULCOWY
Przód: tarcze wentylowane (TW) – średnica (mm) / 
grubość (mm) 320 / 28

Tył: tarcze pełne (TP) – średnica (mm) / grubość (mm) 290 / 11

MASY (kg)**
Masa własna 1540 / 1660* 1659 / 1660* 1610 / 1649*
Dopuszczalna masa całkowita 2353 2471 2393
Maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem 2000 2000 2000
  * Nadwozie 5-miejscowe / 7-miejscowe.
** Podane masy dotyczą wersji podstawowej bez opcji i mogą różnić się w zależności od specyfikacji auta.


